NIEUWSBRIEF 2013 – 2
Beste Leden en Donateurs,
Het is al weer de zesde maand van 2013 dus zomer horen we te
zeggen. Maar ik denk dat het weer een beetje van slag is.
We zullen maar zeggen dat we nog heel wat zon te goed hebben
dus dan moet het toch nog fantastisch worden.
Maar door deze koude lente is het wel een heel moeilijke tijd
voor de vogels geweest.
De eerste rondes van de vrijwilligers werden geen of weinig
nesten gevonden. Door de kou en te weinig voedsel was alles
enkele weken later.
Het zaaien van de bloemenranden ging onder ideale omstandigheden, mooi zaaibed en
redelijk vochtige grond. De bloemen stonden er zo op maar door de kou willen ze niet en ze
staan maar wat te verpieteren. Ben benieuwd hoe dit verder gaat uitpakken.
Onze jaarlijkse barbecue word dit jaar in een ander jasje gestoken. Maar ik kan jullie beloven
dat we weer een heel mooi programma hebben samen gesteld. En natuurlijk weer op hele
mooie locaties bij twee van onze leden.
Groeten van jullie voorzitter,
Kees in ’t Groen

ZATERDAG 22 JUNI 2013: EXCURSIE, WANDELING EN FEESTBUFFET
Het bestuur nodigt alle leden en donateurs van harte uit op zaterdag 22 juni a.s. voor de
jaarlijkse ANV Drimmelen Dag!
We starten de dag om 15.00 uur met een bedrijfs- en veldexcursie.
We mogen u welkom heten bij Loon- en grondverzetbedrijf C. Damen, Noordseweg 1,
4844 PA Terheijden. Kees en Emmy Damen zullen ons eerst rondleiden over hun bedrijf en
daarna zullen we hun Bloeiend Bedrijf akkerrand bezoeken.
De nuttige akkerranden zijn 3 tot 9 meter breed, en zo lang mogelijk zodat de nuttige dieren
uit de akkerrand goed hun werk kunnen doen in het naastliggende hoofdgewas.
Daarna wordt het programma voortgezet bij Melkveebedrijf De Laak VOF,
Moerdijkseweg 1, 4844 PC Terheijden. U wordt hier vanaf 17.00 uur ontvangen en om
17.30 uur vertrekken we voor een rondwandeling in de omgeving met deskundige uitleg door
twee gidsen van IVN Mark&Donge. Naast gezelligheid onderweg zullen we er dus ook nog
iets van opsteken!
We verwachten om 19.00 uur terug op de boerderij te zijn waar een ieder kan aanschuiven
aan het feestbuffet. De lege magen kunnen worden gevuld met warme en koude gerechten en
ook de dorst kan worden gelest.
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Omstreeks 20.00 uur willen we even speciaal de aandacht vestigen op de vrijwilligers die dit
seizoen de nesten van onze weidevogels hebben gezocht en gemarkeerd. Zij zijn in het
bijzonder uitgenodigd!
Daarna borrelen we gezellig verder en om 24.00 uur sluiten we de dag.
U bent vrij te kiezen aan welke activiteit(en) u wilt deelnemen.
Voor deelname aan het buffet (inclusief consumpties de hele avond)
wordt een eigen bijdrage van 7,50 euro per persoon gevraagd.
Betaling op bankrekening nr. 12.67.39.544 is aanmelding. Aan
deelname aan de bedrijfs- en veldexcursie en/of wandeling zijn geen
kosten verbonden.
U moet zich wel voor alle activiteiten uiterlijk zaterdag 15 juni
opgeven, in verband met de organisatie. Opgeven kan bij Kees in ’t
Groen (0162-682285) of via info@anvdrimmelen.nl, graag doorgeven
bij welke activiteit(en) we u welkom mogen heten.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013
Hieronder een beknopt verslag van de ALV van de Agrarische Natuurvereniging Drimmelen,
gehouden op 12 maart 2013 in Pensionstal Zeggezicht te Terheijden. Het volledige verslag is op onze
website te vinden.
1.De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er was veel interesse voor de
rondleiding, voorafgaand aan de vergadering, over het mooie bedrijf van fam. Lievens.
2. Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ALV 2012 en dus wordt het goedgekeurd.
3. De penningmeester deelt het financieel verslag 2012 en de begroting 2013 uit en geeft uitleg.
4. In de begroting 2013 is ruimte genomen om wat meer over te houden. De kascontrolecommissie
bestond uit dhr. Harry Frijters en mevr. Cora Keller. Zij hebben de financiële administratie
gecontroleerd en vonden deze prima op orde. Penningmeester Dim de Visser wordt bedankt voor zijn
werk en er wordt aan hem decharge verleend. Begin 2014 zullen mevr. Cora Keller en dhr. Jan Buijs
de kascontrole over 2013 uitvoeren.
5. Dhr. Jos Hop is aftredend als algemeen bestuurslid en opnieuw verkiesbaar. Met applaus wordt
Jos herkozen. Hij bedankt de vergadering voor het vertrouwen. Leden die graag willen helpen bij een
bepaald project of willen proefdraaien binnen het bestuur worden van harte uitgenodigd
6.De lopende projecten: Voorjaarscursus, Bloemenranden, Stika, Patrijs, Boerenzwaluw en Ganzen
zijn besproken.
7. Akker/Weidevogel beheer: De kieviten zijn terug en er is een mozaïek van zo’n 350 hectare beheer
dit jaar in de Zonzeelse Polder en Zanddijk/Moerseweg dus het weidevogelseizoen kan van start!
Tijdens de pauze van de vergadering hebben de loopgroepen bijeen gezeten en definitieve afspraken
over weidevogelseizoen 2013 gemaakt.
8. Mevr. Henst, Dhr. De Visser, Dhr. Verhoeven, Dhr. Van Schie, Dhr. Van Beek, Dhr. Mureau en
Dhr. Van Doorn maakten gebruik van de rondvraag
Aansluitend aan de vergadering volgt een boeiende presentatie van dhr. Patrick Raats, boswachter bij
Staatsbosbeheer die inzoomt op onze eigen omgeving. De voorzitter bedankt spreker Patrick Raats,
Ronald en Daniëlla Lievens voor de gastvrijheid, alle aanwezigen voor de komst en sluit de avond.
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VOORJAARSCURSUS IVN
Wat jammer, de voorjaarscursus georganiseerd door IVN Mark & Donge is alweer bijna ten einde.
Als lid van de ANV Drimmelen kregen we in de vorige uitgave het aanbod om gratis deze cursus
over voorjaarsverschijnselen en natuurbeleving te volgen. Wij wonen nog niet zo lang in het
“Brabantse”, maar genieten volop van onze nieuwe omgeving. Dit was dus een mooie kans voor mij
om inhoudelijk meer van onze omgeving te weten te komen.
De cursus wordt gegeven in het Milieu Educatiecentrum annex Kinderboerderij in Oosterhout.
Naast 7 theorie-avonden hebben we ook 4 leerzame excursies op prachtige plekken rondom Breda
gehad. Een grote groep enthousiaste deelnemers werd op een aantrekkelijke en afwisselende manier
onderwezen in het leren kijken, luisteren, voelen en ruiken van alles wat er in onze nabije omgeving
valt te ontdekken. De oh’s en ah’s waren niet van de lucht, genieten dus.
Om u een idee te geven van de verschillende onderwerpen, die zijn besproken èn vastgelegd zijn in
een eigen IVN-lesboek: introductie voorjaarsverschijnselen, cel en groei, knoppen en takken,
vogels èn hun geluiden (moeilijk), kleine zoogdieren, diersporen (erg leuk en interessant),
plantenfamilies, insecten, vlinders, grassen, ecosysteem en water.
De avonden worden door een groep IVN-natuurgidsen verzorgd, iedere gids bespreekt zijn/haar
uitgewerkte onderdeel, voor ons als deelnemers daardoor erg afwisselend. Met behulp van film-en
beeldmateriaal, loep en binoculair, oefenstencils met afbeeldingen, veel materiaal uit de natuur,
opgezette dieren, skeletten, etc. konden we ons ook visueel een goed beeld vormen van alle lesstof.
De testen waren niet mals: bijv. Van welk dier is dit ‘spoor’ ?(dennenkegels of noten, waaraan
geknabbeld, gehakt of gekloven was. Zoek de juiste naam bij de verschillende “grassen”, voor de
duidelijkheid zonder natuurboekje. Of Wie eet wie? Van plantaardig plankton, libel, kuikentje tot
torenvalk. Of Welk geluid hoort bij welke vogel? Voor mij waren er veel “obv-tjes”* bij. Tijdens de
bijeenkomsten duizelde het me soms van alle namen van dieren en planten, die besproken werden.
Ik maakte snelle aantekeningen en heb die thuis uitgewerkt met bijpassende afbeeldingen, een mooi
naslagwerk. Deze week hebben we onze afsluitende avond met een practicum ‘sloot en plas’.
Als ik u enthousiast gemaakt heb, medio september start de najaarscursus. Ik ben zeker van de
partij.
De ANV Drimmelen wil ik hierbij heel hartelijk bedanken voor hun gulle gift. Ik genoot al erg van
de Brabantse natuur, maar met de verworven kennis en mijn loepje is deze alleen maar vergroot.
Monique Dorigo
* noot van de redactie: obv-tjes zijn onbekende bruine vogeltjes.

Samenwerkende ANV’S: HET ANV BIESBOSCH COLLECTIEF
Omdat er door het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) kansen komen voor de
ANV’s om het buitengebied mooier en beter in te richten, hebben vier ANV’s de koppen bij
elkaar gestoken.
ANV Altena Biesbosch, ANV Oostelijke Langstraat, ANV Slagenland en ANV Drimmelen
hebben een intentie verklaring getekend om samen als 1 gebied collectief een gebiedsplan op
te stellen om onze doelen gerealiseerd te kunnen krijgen.
Het is niet de bedoeling 1 ANV te worden. Elke ANV draait zijn eigen projecten en is
zelfstandig. Maar omdat we alle 4 tegen de Biesbosch liggen zijn we van mening om sterker
te staan met 1 gebiedsplan dan 4 kleinere plannen.
Krachten bundelen en elkaars sterke punten gebruiken.
Niet afwachten op wat er kan maar zorgen dat het gebiedsplan klaar is als er mogelijkheden
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komen. 2014 en 2015 zijn voorbereidende jaren en in 2016-2020 moet het gerealiseerd
worden. Onze doelstelling is ruim voor 2016 onze plannen klaar te hebben. Niet wachten tot
de pot leeg is maar zorgen bij de eersten te zijn.
Daarom dus het: ANV Biesbosch Collectief!

BLOEMENRANDEN
Het is niemand ontgaan dat 2013 tot dusver somber en koud was, dat heeft gevolgen voor de
groei. Het is al juni en de meerjarige bloemenranden beginnen net te kleuren.
In het vroege voorjaar mochten we de rijenfrees van Kees Voermans gebruiken in de
overjarige bloemenranden. Dat werkte heel goed. Bedankt Kees!
Op het moment van de voorjaarszaai was de structuur van de grond uitstekend dankzij late
vorst en droogte. Alle grond werd vlak voor zaaien klaargemaakt, overal was het zaaibed te
diep en te los. Bij zaai van fijne zaden is dat een nadeel omdat zaad gemakkelijk te diep valt.
Er zijn stukken éénjarigen gezaaid en stukken zonnebloemen.
Het gezaaide kwam goed op, maar ook heel veel onkruid. Helaas was het inmiddels nat
geworden en schoffelen viel niet mee. We hopen binnenkort weer een poging te doen.

WANDELEN OVER BOERENLAND
Op dit moment zijn we aan het proberen een nieuw ommetje te realiseren via stika. Dit is in
de buurt van Hooge Zwaluwe. We proberen op termijn de ommetjes aan elkaar te koppelen
zodat we vanuit Drimmelen een wandeling hebben tot aan Hooge Zwaluwe.
Als mensen willen helpen om ommetjes in elkaar te zetten zijn ze welkom om ideeën in te
brengen en uit te werken.

STIKA
ANV Drimmelen heeft de werkzaamheden voor het Groenblauw Stimuleringskader (kortweg
STIKA) opgepakt. Veldcoördinator Niels Mureau verzorgt in samenwerking met Arjen Stoop
van Brabants Landschap het veldwerk in de gemeenten Drimmelen, Moerdijk, Breda, EttenLeur en Halderberge. Voor meer informatie over de mogelijkheden van STIKA op uw bedrijf
kunt u contact opnemen met Niels Mureau.

GANZEN
Boeren kunnen ook in de toekomst een tegemoetkoming in de ganzenschade uitgekeerd
krijgen op overjarig grasland. Dat stelt Peter de Koeijer, woordvoerder namens LTO in het
ganzenoverleg tussen provincies en de G7.
De Koeijer reageert daarmee op bezorgdheid van LTO-leden. Die zijn bang dat ze in de
toekomst geen schadevergoeding meer krijgen voor ganzenvraat aan niet kwetsbare gewassen.
In het ganzenakkoord staat namelijk dat er alleen in kwetsbare gewassen op ganzen mag
worden gejaagd. Overjarig grasland is geen kwetsbaar gewas dus mogen daar in de
winterperiode geen ganzen meer worden geschoten.
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Wel mogen de ganzen daar worden verjaagd. Verder is er geen verjagingsinspanning meer
nodig om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Dat is nu nog wel zo.
Volgens De Koeijer hebben de provincies langjarig 16 miljoen euro per jaar voor ganzenvraat
uitgetrokken. Mochten de provincies in de toekomst tornen aan het uitkeren van de schade aan
ganzenvraat op langjarig grasland, dan komt er nieuw overleg.
’Het kan niet zo zijn, dat je op overjarig grasland niet mag jagen en dat er gelijktijdig geen
schade meer wordt vergoed’, verzekert De Koeijer.

PROJECT VOOR WEIDE- EN AKKERVOGELS
Onze vrijwilligers zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest in het veld om de nesten en
kuikens te beschermen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er meer nesten en
vliegvlugge kuikens zijn dan vorig jaar, maar het enthousiasme van boeren en vrijwilligers
zorgt in ieder geval voor draagvlak voor de bescherming van onze weidevogels. Op maandag
13 mei heeft een delegatie van Vogelbescherming Nederland samen met Tweede Kamerlid
Carla Dik-Faber een bezoek gebracht aan ANV Drimmelen. We zijn door Ad Rasenberg
gastvrij ontvangen op zijn boerderij in de Zonzeelse Polder. Ondanks het slechte weer lieten
de grutto's zich goed horen. Een betere promotie voor het goede werk dat ANV Drimmelen
verricht konden we ons niet wensen.
De administratieve afwikkeling voor de deelnemende boeren zorgt soms nog voor
hoofdbrekens. De nog lopende zaken uit 2011 en 2012 zijn door het samenwerkingsverband
ZLTO-Brabants Landschap gebundeld aangeleverd bij de provincie. We hopen hier op
redelijke termijn een reactie op te krijgen. Heeft u vragen over het collectief beheer, dan kunt
u contact opnemen met Niels Mureau.

2013 JAAR VAN DE PATRIJS
In de vorige Nieuwsbrief vroegen we medewerking bij het waarnemen van patrijzen. Daarop
reageerden voldoende leden en donateurs. We hebben al twee keer gegevens aan Sovon
doorgegeven.
Daardoor is duidelijk geworden dat ons gebied nog potentie heeft voor de patrijs en zijn we,
als één van acht gebieden in Brabant, uitgekozen om, op een plek in ons gebied waar nog
patrijzen voorkomen, iets extra’s te doen voor patrijzen.
Daarvoor is € 5000 beschikbaar gesteld. Cofinanciering wordt op prijs gesteld.
We gaan hiermee aan de slag. U hoort er nog meer van.

-

-

KORT NIEUWS
De toegang tot de vogelkijkhut in 't Schuddebeurs is weer gemaaid en gesnoeid, zodat
iedereen er weer goed bij kan komen. Dank hiervoor aan Jan Verhoeven en Jos Hop.
Elke 1e zondag van de maand wordt er over paden over boerenland gelopen. Iedereen
is dan van harte welkom om 9.30 uur op Oud Drimmelen nr. 4 voor een wandeling
van ongeveer anderhalf uur. Er is koffie en een fooienpot waar vrijwillig in gedoneerd
kan worden. Fooien komen ten gunste van de ANV bloemenranden. Wel graag lopend
of per fiets komen.
7 september 2013 organiseert zorgboerderij de Zwaluw aan de Dirk de Botsdijk in
Lage Zwaluwe een oogstdag. ANV Drimmelen zal hierbij aanwezig zijn!
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BOER EN NATUUR
Hallo, eerst even voorstellen, wij zijn Peter en An van Beek, hebben 2 kinderen, jongen en
meisje, we zijn getrouwd en wonen aan de Sluizeweg 76 te Drimmelen.
Jan is 22 jaar woont thuis en is van beroep vrachtwagenchauffeur. Als Jan tijd over heeft, wat
niet heel vaak voorkomt, helpt hij op het bedrijf mee, met allerlei voorkomende
werkzaamheden. Wat ons inziens wel belangrijk is, hij doet het wel graag.
Brenda is 20 loopt op het moment stage bij de kinderopvang. Met kleine kinderen omgaan
(ook een kunst) is echt iets voor haar. An werkt part- time bij basisschool de Lage Weide in
Made daar houdt ze met enkele collega’s alle schoolklassen bij, en schoon.
De activiteiten op ons agrarisch bedrijf bestaan uit het houden van vleesvarkens, akkerbouw
en wat fourage handel. De akkerbouw gewassen die wij telen bestaan uit, winter tarwe,
aardappels,suikerbieten, cichorei en een beetje mais.
Wat betreft de vleesvarkens is het rendement op dit moment, en al langer erg laag vooral
door de erg hoge voerprijzen. Al met al denk ik dat er zeker een toekomst voor de agrarische
sector is weggelegd, al zullen sommige dingen wel anders moeten.
Wat betreft agrarisch natuurbeheer doen we mee aan het akkerranden project met totaal
ongeveer 4 ha verdeeld over 6 stukken. Bij ons tegenover de bedrijfsgebouwen aan de rand
van het dorp Drimmelen hebben we een wandelpad aangelegd. Het genoemde wandelpad sluit
aan, aan de wandelroute door Drimmelen dorp en het Vaartkantje. Van deze wandelroute
wordt veel gebruik gemaakt,ook nog wel midden in de winter. De reacties die we krijgen over
het wandelpad zijn zonder uitzondering leuk en positief. Ook doen we vanaf het begin mee
met de bloemenranden. Als de bloemenrand “ slaagt “ is het een prachtig uitzicht vind ik
persoonlijk, en ik niet alleen gezien heel veel positieve reacties.
Een reactie, een bijzondere wil ik graag aan U vertellen, Ik loop in een perceel suikerbieten,
dit perceel grenst aan de bloemenrand. Er komen 2 personen naar me toe lopen, mag ik een
paar bossen bloemen plukken? Ik geef de man als antwoord, dat het wel mag, maar daar is
eigenlijk de verderop gelegen pluktuin voor bedoeld. Ik heb eigenlijk een bijzondere reden
voor deze vraag zegt de man, mijn vader is gisteren overleden. Voordat mijn vader was
overleden reed hij iedere dag langs de bloemenrand en vond het schitterend. Hij genoot er
echt van. Ik zou graag een paar bossen bloemen plukken, en deze bloemen gebruiken we bij
het definitieve afscheid van mijn vader.
U kunt gerust wat bloemen plukken en ik wenste de man sterkte toe.
Ik heb o.a. door deze, maar niet alleen deze ervaring, toch de indruk dat o.a. akkerranden,
bloemenranden, wandelpaden enz. toch iets voor de mensen betekent. Ik ga nu maar stoppen
want anders word het veel te lang.
Groetjes, hele Familie van Beek

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
Een groot aantal niet-agrarische bedrijven ondersteunt de activiteiten van ANV Drimmelen en
we zijn hen hier zeer erkentelijk voor. Deze nieuwsbrief in het zonnetje:

Botenberging Van Beek, Sluizeweg 76, Drimmelen
steunde ons dit voorjaar in natura. Hartelijk bedankt voor je hulp Peter!
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